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O INSTITUTO DE PROTEÇÂO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAÂM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a
presente Licença que autoriza a:

INTEREssADo: Prefeitura Municipal de Manacapuru.

ENDEREÇo pARÂ coRRisporoÊxcr,l: Rua 16 de Julho, no 1001, Centro, Manacapuru-
AM

CNPJ/CPF: 04.274.06410001-31 INSCRTÇÃoESTADUAL:

Foxn: (92) 3361-3037 FÀx:

REGTsTRoNoIPAAM: í011.2328 PRocEssoNs:41711T113

ArrvrDADE: Construçâo Civil e lnfraestrutura (Muro de Contenção)

LocALrzAÇÂo DA ATTvTDADE: Orla do Município de Manacapuru-AM.

Coordenadas Geográficas:

FINÂLTDADE: Autorizar a instalaçáo de um muro de contenção de 330 metros na orla
do Município de Manacapuru-AM.

PorENcrALPolurpon/Drcuoloon:Médio Ponrn:Pequeno

PRAzo DE VALTDADE DESTA LrcExÇn: 02 Axos.

AtenÇão:
Estr licençr é composts de 17 restrições e/ou cotrdiçõ€s corstatrtes no yerso, cujo [âo
clmprimento/alendimento süjeitsrá 8 sua irvalidsçIo e/ou as penalidâdes prcyistrs em normrs.
Est, licençs nro comprovs nem substitui o documento de propricdrdc, de posse ou de domítrio do
imóvel.
Esta licenço deve pcrmanecer na localiz.ação da atividsde e exposla de forma visível (frente e verso).

VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus-AM,
19 A

Rosa Marie iveira Geisller
Di ecntca

Juliano Marco nte de Souza
ente

IPAAM

Ponto Latitude Longitude Ponto Lâtitude Longitude
P01 03'18',05,95', 60"37'25,41', P05 03" 18',03,18' 60"37'29,71"
P02 03'18',05,26', 60"37',26,50" P06 03'18'02,44" 60'37',30.88"
P03 03'18'04.54', 60'37'27 ,57" P07 03'18',o1,69' 60'37',32,01"
P04 03'18'03,83', 60'37'28,67' P08 03"18',00,12', 60'37'34,40"
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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 391/13-03

Av. MaÍio Yplrânga MontêiÍo, 3280 - Paque l0 de Novembro
Fonet (9212'123472't I 21234731 I 2123ô778
Manaus - AM - CEP; 69.050-030
wêb: www.ipaâm.am.gov.br



RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N'391/13.03

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando
publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação.
em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras
e Câmaras Municipais, conforme arÍ.24. da Lei n".3.785 de 24 de julho de 2012:.

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo
de 120 dias, antes do vencimento, conforme aÍÍ.23. da Lei n'.3.785 de 24 de julho de
2012:

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. 417 llT ll3.

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará
na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença. com ônus para o
interessado.

5. Esta Licença é válida apenas para a localização. atividade e finalidade constante na
mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança
de qualquer um destes itens.

6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação
Federal. Estadual e Municipal.

7. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM.
8. Comunicar imediatamente ao IPAAM, qualquer sinistro que venha a ocorrer na área da

obra.
9. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deverá ser fornecido pro

pessoa fisica./jurídica licenciada neste IPAAM.
10. As áreas destinadas a bota-fora e empréstimo deverão ser previamentd autorizadas pelo

IPAAM.
ll. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos

gerados na obra.
12. Adotar medidas de contenção visando minimizar assoreamento do corpo d'água na área

de influência direta do empreendimento.
13. Os resíduos gerados na construção civil, deve atender a Resolução CONAMA no 307/02.
14. Paralisar imediatamente à atividade, quando da ocorrência de vestígios arqueológicos,

históricos ou arÍísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e

comunicar ao IPHAN e ao IPAAM.
15. Os documentos ambientais gerados por força do contrato a ser firmado entre a interessada

e a executora da obra, deverão ser submetidos à apreciação deste IPAAM, para anuência.
16. Apresentar a este IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu

encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas

não pavimentadas e não edificadas e sinalização do trecho.
I 7. Apresentar no prazo de 60 dias Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção

Civil (PGRCC), conforme Termo de referência IPAAM, acompanhado de Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART .


